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Agenda 
 

 

 
30 sept 
Schoolfotograaf op school 

2 okt 

Opening kinderboekenweek 

4 okt 

Mad Science show voor groep  

3 t/m 8 

5 okt 
Dit is de nationale dag van de leer-

kracht. 

7 okt 
Uiterste betaaldatum kamp groep 

8 

8 en 9 okt 

IEP-toets groep 8 

17 okt 

Open dag. 

19 t/m  27 okt 

Herfstvakantie 

 
 

 

Data kalender gewijzigd 
In de kalender zijn 2 zaken gewijzigd. 

Het Diktromfeest stond gepland op maandag 25 mei. Deze is verplaatst 

naar dinsdag 23 juni.  

Op donderdag 4 juni stond schoolreis gepland voor groep 3 t/m 7. Hierin 

is een wijziging gekomen. Schoolreis groep 3 en 4  vindt plaats op don-

derdag 4 juni. Schoolreis voor groep 5, 6 en 7 vindt plaats op vrijdag 5 

juni. 

 

Heeft u nog een disc-man 
Wij zijn op zoek naar een aantal discmans die ingezet kunnen worden bij 

een aantal verdiepingsopdrachten. Bent u in het bezit van een discman 

die niet meer gebruikt wordt en zou u deze willen schenken aan school? U 

zou ons daarmee heel blij maken. Wij horen het graag. Dank u wel! 

 

Hulpouders  
Wij hebben heel wat aanmeldingen voor ouderhulp  mogen ontvangen. 

Daar zijn wij heel blij mee. Voor een tweetal commissies is de bemanning 

nog niet voldoende.  Geeft u zich op? 

 

Onze luizenmoeders zijn nog op zoek naar een ouder.  

Sluit u ook aan bij onze juf Ank? 

 

De sportactiviteiten komen er weer aan. Deze worden 

volledig door de oudercommissie Sport geregeld. Op dit moment mist de 

commissie nog 1 ouder. Wilt u daarbij aansluiten? 

 

U zou ons werkelijk heel blij maken met uw 

hulp. U kunt contact opnemen met meester 

Robert indien u wil/kan aansluiten bij een van 

bovenstaande oproepen. Bedankt! 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLvaG11ZTdAhVMaVAKHdAhC-8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.freepik.com%2Fvrije-vector%2Fprofessionele-fotograaf-illustratie_829526.htm&psig=AOvVaw02MZpEWBaP8rv-Oze


 

 

 

 

Facebook 

 
Volgt u onze Facebookpagina al?  
Daarop delen wij regelmatig leuke 
activiteiten en / of wetenswaardig-

heden.  Neemt u eens een kijkje en 

like als u op de hoogte wil blijven. 

 

www.facebook.com/obsdiktrom 

 

 

Parkeren 

 
Voor de school is een klein aantal 
parkeerplaatsen beschikbaar. Bij 
deze het dringende doch vriendelij-

ke verzoek om NIET te parkeren 
langs de gele streep! Dit is verboden 

en maakt het voor kinderen zeer on-

overzichtelijk.  

 

 

 

 

 

 

 
Verschillende malen doen wij in het 

belang van de veiligheid van de 
kinderen een oproep om de gelden-

de verkeersregels in acht te nemen 

en te respecteren. Hierbij denken 
wij zowel aan de veiligheid van uw 

kind als dat van de andere kinderen. 

Ik wil u allen vragen elkaar ook aan 
te spreken op parkeergedrag.  Op 

die manier helpt u  allemaal mee om 
het voor de kinderen veilig te hou-

den. Bedankt! 

 

 

Kwaliteitsontwikkeling 
Op 6 september heeft het team van Dik Trom een goede start ge-
maakt met de training van de Effectieve Directe Instructie (EDI). 

Middels deze instructievorm verfijnen wij de ‘Kunst van het lesge-
ven’ en verrijken wij onze reeds aanwezige didactische kennis. In 
de training hebben wij doelgericht ingezoomd op de opbouw van 

een les, het benutten van de juiste werkvorm, de stappen waarin 
de leerkracht de leerstof uitwerkt en op welke wijze in de klas ge-

differentieerd (omgaan met verschillen) kan worden. Wij hebben 
het doel bereikt dat wij als leerkracht weten hoe goed we lesge-
ven, wanneer wij bepaalde technieken gebruiken en waarom wij 

dit doen. 

Tijdens het activeren van voorkennis worden alle kinderen bij de 
les betrokken door een vlotte en behapbare opdracht te geven die 

door ieder kind is te doen.  Ervaringen en kennis uit het lange ter-
mijn geheugen worden hiermee in het werkgeheugen geplaatst.  
 

Coöperatieve werkvormen (een werkvorm waarin samengewerkt 
wordt) spelen daarin een grote rol. Het werkgeheugen wordt tij-
dens deze korte activiteit doelgericht klaar gemaakt om de ver-

binding te leggen naar het lange termijn geheugen van het kind. 
Tijdens een coöperatieve werkvorm is de betrokkenheid zeer groot 

met als neveneffect dat de les veel effectiever is. Het activeren van 
het werkgeheugen is essentieel om ervoor te zorgen dat kinderen 
‘aan‘ staan.  In het beginstadium richten wij ons met EDI voorna-

melijk op de rekenlessen. 

De komende tijd zullen de leerkrachten bij het voorbereiden van 

hun lessen veel aandacht besteden aan de start van de les, het ac-

tiveren van voorkennis en de inzet van coöperatieve werkvormen. 

Het team is heel enthousiast en is gemotiveerd aan de slag. In no-

vember volgt onze tweede studiedag. Wij kijken er naar uit. 

In de afgelopen  3 weken zijn er al mooie en boeiende 

lessen verzorgd door de leerkrachten waarbij een zeer 

hoge mate van betrokkenheid van de kinderen zicht-

baar was. 

 

Dalton 
Op dit moment werken wij het kindrapport verder 
uit. Het kindrapport biedt de kinderen de gelegen-

heid eigen vaardigheden te beoordelen. Deze wordt 
naar verwachting aan het rapport van maart 2020 

toegevoegd. 


